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11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1كاربردمقدمات كامپیوتردرمدیریت آموزشی21115010

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1روشهای آماری درعلوم تربیتی31211012

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1روشهاوفنون تدریس41211014

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1اصول مدیریت آموزشی51211024

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1مبانی آموزش بزرگسالان61211488

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1مدیریت منابع انسانی71211489

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1طراحی برنامه های آموزش ضمن خدمت81211490

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1روش های تدریس درآموزش وبهسازی منابع ا91211491

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1زبان تخصصی101211492

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2آمار استنباطی پیشرفته111211493

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحیod(2بهسازی سازمانی (121211494

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2رفتارسازمانی131211495

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2ارزشیابی دوره های آموزشی141211496

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2مدیریت آموزش و بهسازی منابع انسانی151211497

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی3آموزش و بهسازی منابع انسانی در كشورهای161211498

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3آموزش از راه دور و كاربرد آن در آموزش و ب171211499

تشریحی3كارورزی در آموزش و بهسازی181211500

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3روش های تحقیق پیشرفته191211501

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی4مطالعه تطبیقی در نظام آموزش عالی (آموز201211502

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)211211503

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220658
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تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)21211503

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1مدیریت عمومی31211609

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1ارزشیابی آموزشی41211638

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1رفتار سازمانی و روابط انسانی در سازمان ه51211663

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1مدیریت منابع انسانی61211708

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1طراحی آموزش71211709

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1آمار81211710

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1تحلیل رفتار سازمانی91211711

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1تحول سازمانی101211712

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2كاربرد فناوری های نوین یادگیری111211713

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2روش تحقیق121211714

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2مدیریت دانش131211715

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2ارزشیابی اثربخشی آموزش141211716

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1روش ها و فنون تدریس151211737

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مقدمات روش تحقیق161211741

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3راهبردهای توسعه منابع انسانی171211744

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3مدیریت بهبود عملكرد181211745

تشریحی3سمینار191211746

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3روان شناسی سازمانی و صنعتی201211747

تشریحی3كارورزی211211748

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4نیازسنجی آموزشی (آموزش محور)221211749

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 231220658
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